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Watykan, dnia 4 kwietnia 1999r.
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2. Przemiany w architekturze sakralnej 

a-
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spotkanie 

architekt Rudolf Schwarz w swej koncepcji „siedmiu planów”[3].

Fot. 1.
architektury sakralnej [5]

– – „przyozdobionej jaskini do kon-

obrazu ziemskiej wspólnoty wiernych?
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– – „przyozdobionej jaskini do kon-
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a-

Meinhar-
da von Gerkana.

Fot. 2. Meinhard von Gerkan, Pawilon Chrystusa, Expo 2000, Hanower.
[5]

2.1.1.

kie
prostota.

Rudolf Schwarz

e-
.”[7]

kaplicy na zamku Rothenfels projektu Schwarza, 

der Rohego, czy Tadao Ando).
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Fot. 3. –1952, Chicago
[5]

Fot. 4. i-
tektury sakralnej [5]
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Fot. 3. –1952, Chicago
[5]

Fot. 4. i-
tektury sakralnej [5]

Fot. 5. Anna Rosinke, projekt polnej kaplicy w Chwaszczynie, 2010

z Panem. Pozbawiona „
wi

Tak „domus ecclessiae” wypiera niejako „domus Dei” – o-
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Fot. 6.
[5]
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Fot. 7. Le Corbusier, kaplica w Ronchamp, elewacja wschodnia, 1950–1954 y-
[5]



Duch współczesnej architektury sakralnej 137

gospodaro-

– y-

, przerost formy. 
W w-

u-

margines – dla j-
u-

siera –
Zapytany o -
w

– d-
dani ewangelizacji

Fot. 7. Le Corbusier, kaplica w Ronchamp, elewacja wschodnia, 1950–1954 y-
[5]

Fot. 8. Le Corbusier, kaplica w Ronchamp, –1954
czesnej architektury sakralnej [5]

… „Duch tchnie, k dy chce”? Czy jednak kaplica w Ronchamp jest miejscem SPO-
TKANIA?

y-
znaniu. i-

one 

– – jest ich tworzywem.
L „Duch tchnie, k

twórców, by – y-
niem do kontemplacji” – …

„Prawdziwie Pan jest na tym miejscu”
Rdz 28, 16
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Abstract: Sacral architecture, due to its special function, is able to tremendously in-
fluence the society. Being a phenomenon for ages, it has undergone many changes alike the 
church liturgy, which to some extent impacts the church architecture. In the modern sacral 
architecture it is possible to distinguish two main tendencies in creating objects of temples. 
The first one is entirely modest – simplicity of form and interior. The second tendency, 
which may be described as the opposite of the former, presents monumentalism usually 
connected with rich symbolism. Modern temples also show references to historical forms. 
Another factor which may influence the form and function of the sacral object is the reli-
gious beliefs of its author.
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